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Postępowanie nr BZP.242.17.2018.KP 

   Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja zadania nr 4: „Stworzenie platformy cyfrowej WWW służącej integracji 
narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego” oraz zadania nr 5: „ Rozwój zaplecza bazodanowego wraz ze 

stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria interoperacyjności z 
innymi platformami cyfrowymi” w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17). 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi opis prac wymaganych do wykonania w związku z realizacją 

na Uniwersytecie Wrocławskim projektu: 

”LEOPOLDINA online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”.  
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Celem głównym Projektu Leopoldina online jest zwiększenie dostępności oraz 

poprawa jakości zasobów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także 

zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania poprzez stworzenie 

innowacyjnej formuły udostępnienia on-line zgromadzonych danych, powstałych 

w wyniku prowadzonych na uczelni prac badawczych, dokumentacyjnych, 

inwentaryzacyjnych i archiwizacyjnych, które realizowane były w oparciu o 

zasoby własne uniwersytetu lub w ramach projektów o charakterze działań 

terenowych na obszarze całego świata. 

Zamówienie dotyczy realizacji dwóch zadań Projektu: 

zadania nr 4: „Stworzenie platformy cyfrowej WWW służącej integracji narzędzi 

wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu 

Wrocławskiego” 

oraz zadania nr 5: „Rozwój zaplecza bazodanowego wraz ze stworzeniem 

dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria interoperacyjności z innymi 

platformami cyfrowymi”  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, 

wykonaniu i wdrożeniu Platformy Leopoldina online oraz integracji posiadanych 

przez UWr zasobów informatycznych z utworzoną w ramach zlecenia Platformą. 

Dodatkowo Wykonawca rozbuduje infrastrukturę o nowe funkcjonalności 

(strumieniowanie w standardzie IIIF, nadawanie identyfikatorów DOI) i nowe 

usługi (WLT).  
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2. Terminy i skróty stosowane w dokumencie 

 

Agregacja danych - gromadzenie danych z różnych baz danych w celu 
przygotowania połączonych zestawów danych do ich wspólnego przetwarzania 

w jednej bazie (kompilacja różnych źródeł). 

API (ang. Application Programming Interface) – Interfejs programowania 

aplikacji, interfejs programistyczny aplikacji – sposób, rozumiany jako ściśle 
określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują 
się między sobą. 

Archiwum Cyfrowe UWr – biblioteka cyfrowa planowana jako usługa 
udostępniająca zasoby Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

AUTONOMICZNY MODUŁ SŁOWNIKOWY – usługa umożliwiająca gromadzenie 
pojęć, ich porządkowanie w ramach struktur polihierarchicznych i mechaniczne 
udostępnianie systemom i użytkownikom fizycznym na potrzeby wprowadzania 

i przeszukiwania danych. 

BIBLIOTEKA CYFROWA (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) – usługa 

internetowa umożliwiająca gromadzenie obiektów cyfrowych obejmujących 
teksty, obrazy, pliki audio i video oraz inne formaty mediów elektronicznych, a 
także oferująca narzędzia służące zarządzaniu nimi i prowadzeniu kwerend 

w zgromadzonych zasobach. Obiekty cyfrowe mogą zawierać treści 
zdigitalizowane lub  typu „born digital”. 

Biblioteka Cyfrowa UWr – biblioteka cyfrowa udostępniania jako usługa przez  
UWr pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra. 

CDWA Lite (Categories for the Description of Works of Art lite) – standard 

opisu dzieł sztuki i architektury, opracowany przez Getty Research Institute. 

CIDOC CRM (CIDOC Conceptual Reference Model) – konceptualny 

model danych, służący do opisu obiektów dziedzictwa kulturowego. 

DC  (Dublin Core) – standard metadanych, stosowany do opisu zasobów 

cyfrowych i wymiany informacji o nich w środowisku Internetu, opracowany przez 
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Powszechnie stosowany w polskich 
bibliotekach cyfrowych. 

Digitalizacja – a także dygitalizacja, cyfryzacja, ucyfrowienie – wprowadzenie 

do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych 

materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą 

skanowania lub fotografii cyfrowej. „Definicja szersza obejmuje nie tylko 

pozyskanie cyfrowego wizerunku i metadanych technicznych, ale także 

wytworzenie metadanych opisowych oraz różne działania związane m.in. 

z gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarządzaniem, 

archiwizowaniem, ochroną, wymianą i wykorzystaniem tych danych, czyli odnosi 

się do kompleksowo potraktowanego procesu digitalizacji.” Źródło: Zalecenia 

dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, 

praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa: NIMOZ, 2011, s. 9. 

  

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
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DjVu – format plików graficznych. Pliki zapisywane w tym formacie posiadają 

rozszerzenie „djvu” lub „djv”. 

dLIBRA (ang. Digital Library Framework) – oprogramowanie służące do 

budowy bibliotek cyfrowych, rozwijane przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe. Umożliwia tworzenie repozytoriów dokumentów 
cyfrowych oraz udostępnianie ich użytkownikom fizycznym i systemom 

w Internecie. Obsługiwane protokoły wymiany danych: RSS, RDF, MARC, 
DublinCore czy OAI-PMH. Wersja w posiadaniu UWr.: 6.0.1.  

dMuseion – oprogramowanie służące do budowy muzeów cyfrowych, 
rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

DOI (ang. Digital Object Identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego, który, w odróżnieniu od identyfikatorów URL, nie zależy od 
fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest na stałe przypisany do dowolnego 

przedmiotu własności intelektualnej; jego zadaniem jest stałe identyfikowanie 
dowolnych obiektów własności intelektualnej w sieciach cyfrowych w powiązaniu 
z aktualnymi danymi na ich temat. Więcej informacji pod adresem: 

http://www.doi.org/. 

DPM (ang. Digitization Process Management) – rozwiązanie dopasowane do 

indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiające rejestrowanie i monitorowanie 
zadań podczas digitalizacji obiektów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych 

oraz prac związanych z przygotowaniem publikacji cyfrowych.  

DwC (Darwin Core)  – rozszerzony standard Dublin Core, stosowany do 
wymiany informacji o różnorodności biologicznej, opracowany przez Biodiversity 

Information Standards (TDWG). 

EAD (ang. Encoded Archival Description) – standard zapisu informacji 

o zasobach archiwalnych, powszechnie stosowany do tworzenia komputerowych 
inwentarzy archiwalnych. 

EDM (ang. Europeana Data Model Documentation) – ontologia definiująca 

klasy i ich właściwości stosowane w opisie metadanowym  obiektów 
agregowanych przez portal Europeana.eu. Więcej informacji na stronie: 

 https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation 

ePUB/MOBI – formaty plików do publikacji elektronicznych. 

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum, mające za cel 

udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie, 
otwarta w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych. Jest to 

wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, 
który umożliwia użytkownikom znalezienie digitalizatów dzieł kultury, 
udostępnionych przez instytucje kulturalne w całej Unii Europejskiej. 

FRBR (ang. Functional Requirements for Bibliographic Records) – 
koncepcyjny model danych bibliograficznych, służący do opisu dokumentów. 

GAIKK – oprogramowanie i serwis internetowy udostępniany jako usługa przez 
UWr pod adresem: https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/. Udostępnia katalog 
zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym możliwe jest 

prowadzenie kwerend w oparciu o wyszukiwanie atrybutowe i graficzne. 

  

http://www.doi.org/
https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation
https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/
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ICA-ATOM (ang. International Council on Archives – Access to Memory) 

– oprogramowanie open source do obsługi archiwów. Więcej informacji pod 
adresem WWW: https://www.ica-atom.org/about#partners. 

ICONCLASS – system klasyfikacji i alfanumerycznego kodowania motywów 
ikonograficznych, opracowany w Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD) w Hadze pod kierunkiem Henri van de Waala. 

IIIF (ang. International Image Interoperability Framework) – specyfikacja 
obejmująca zestaw API (interfejsów programowania aplikacji) umożliwiająca 

uruchamianie interoperacyjnych funkcjonalności w obrębie cyfrowych 
repozytoriów obrazu. Strona główna inicjatywy: http://iiif.io. 

Indeks (lista indeksowa) – lista słów (terminów) generowana automatycznie 

z opisów obiektów w systemie komputerowym. 

Integracja danych - procesy, nazwane też procesami ETL (ang. Extraction, 

Transformation, Loading), prowadzące do uwspólnienia zarówno formy, jak 
i treści danych pochodzących z heterogenicznych źródeł oraz pozyskania tą drogą 
istotnych i wartościowych informacji.  

ISAD (G) (ang. International Standard Archival Description – 
Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego) – zasady przygotowania 

opisu materiałów archiwalnych, zgodne z funkcjonującymi standardami 
narodowymi lub będące podstawą do tworzenia takich standardów. Wprowadzone 

i unormowane przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA). 

ISAAR (ang. International Standard Archival Authority Record  For 
Corporate Bodies, Persons and Families). Międzynarodowy Standard 

Archiwalnych Haseł Wzorcowych do identyfikacji ciał zbiorowych, osób i rodzin, 
służący do znormalizowanego opisu aktotwórcy, ściśle związany 

z wielopoziomowym standardem opisu materiałów archiwalnych ISAD (G). 

ISDIAH (ang. International Standard for Describing Institutions with 
Archival Holdings) – Międzynarodowy Standard Opisu Instytucji z Zasobem 

Archiwalnym. Standard został opracowany przez Międzynarodową Radę Archiwów 
(ICA), jego finalna wersja została zatwierdzona i opublikowana w 2008 roku. 

IZZ (Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych) – oprogramowanie własne 
Biblioteki UWr służące do obsługi procesu digitalizacji, z wykorzystaniem Sencha. 
Strona Platform. Strona WWW projektu: https://www.sencha.com/. 

JPEG2000 – standard kompresji obrazu opracowany jako uzupełnienie 
istniejących, bardzo popularnych technik kompresji JPEG. 

KRI – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwane także Krajowymi Ramami 
Interoperacyjności. 

  

https://www.ica-atom.org/about
http://iiif.io/
https://www.sencha.com/
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Kronik@ – projekt zakładający “stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury 

państwa miejsca długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, 
utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej 

wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką 
umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów. 
Projekt przewidziany na lata 2017-2019” (źródło: 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/kronik-krajowe-repozytorium-obiektow-nauki-i-
kultury?inheritRedirect=true. 

LIDO (ang. Lightweight Information Describing Objects) – standard 
wymiany danych muzealiów zgodny z ontologią CIDOC CRM. 

MARC21 (ang. Machine-Readable Cataloging) – standard katalogowania 

danych bibliograficznych w formie elektronicznej, od wielu lat powszechnie  
stosowany w bibliotekach, w tym w bibliotece UWr. 

METEO – system prezentacji danych meteorologicznych, oprogramowanie 
własne UWr, służące do prezentacji pomiarowych danych meteorologicznych. 

METS (ang. Metadata Encoding and Transmission Standard) – standard 

kodowania metadanych opisowych, strukturalnych i administracyjnych obiektów 
w bibliotekach cyfrowych. 

MIDAS  (niem. Marburger Informations-, Dokumentations- und 
Administrations-System) – standard gromadzenia informacji o obiektach 

dziedzictwa kulturowego oraz zarzadzania nimi w środowisku cyfrowym, 
opracowany przez Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches Dokumentationszentrum 
f r Kunstgeschichte, Philipps-Universit t Marburg. 

MIDAS BROWSER – oprogramowanie służące do opisu i ewidencji obiektów, 
wykorzystujące system klasyfikacji MIDAS. Midas Browser rozwijany jest przez 

firmę Arch-Info. Strona WWW firmy: http://www.arch-info.com.pl. 

Muzeum Cyfrowe UWr – usługa muzeum cyfrowego UWr, dostępna pod 
adresem: http://www.muzeumcyfrowe.pl/dmuseion. 

OAI lub OAI-PMH (ang. Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) – ustandaryzowany i rozpowszechniony protokół stosowany w sieci 

komputerowej (zwłaszcza w Internecie) przeznaczony do udostępniania 
i pobierania metadanych. 

OCR (ang. Optical Character Recognition) – optyczne rozpoznawanie 

znaków. Proces tworzenia na podstawie obrazu rastrowego tekstu (np. zdjęcia 
lub skanu strony druku) tekstu, pozwalającego na edycję, przeszukiwanie treści 

itp. 

Platforma Leopoldina online – system informatyczny składający się z części 
agregującej i prezentacyjnej, zwany dalej Platformą. 

Projekt – całość przedsięwzięcia pod nazwą: „LEOPOLDINA online – platforma 
integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”, którego dotyczy Wniosek 
o dofinansowanie projektu składany do konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-
002/15 w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze  

 

 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/kronik-krajowe-repozytorium-obiektow-nauki-i-kultury?inheritRedirect=true
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kronik-krajowe-repozytorium-obiektow-nauki-i-kultury?inheritRedirect=true
http://www.arch-info.com.pl/
http://www.muzeumcyfrowe.pl/dmuseion
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źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie 

zasobów nauki). 

Platon (Usługa Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON) – usługa 

powszechnej archiwizacji udostępnia funkcjonalność zdalnej archiwizacji 
i tworzenia kopii zapasowych danych jako usługę dodaną do ogólnopolskiej 
akademickiej sieci naukowej PIONIER; udostępniana przez PCSS. 

Publikacja standardowa – typ publikacji w systemie dLibra charakteryzujący 

się możliwością jednoczesnego użycia tylko jednego formatu publikacji (np. pdf). 

Publikacja  wieloformatowa – typ publikacji w systemie dLibra (od wersji 6.0) 

charakteryzujący się możliwością jednoczesnego użycia w danej publikacji wielu 

formatów prezentacyjnych (np. pdf oraz djvu).  

REPOZYTORIUM – termin stosowany jest w odniesieniu do najrozmaitszych 

zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. 
w Internecie.  

Repozytoriu UWr – usługa repozytorium UWr dostępna pod adresem: 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra. 

RWD (ang. Responsive Web Design) – technika projektowania stron www, 

zgodni z zasadą responsywności, ideą responsywności jest tworzenie stron 
internetowych, których graficzna postać dostosowuje się do rozmiarów okna 
przeglądarki internetowej, przyjmując optymalny układ treści w zależności od 

rozdzielczości ekranu urządzenia. Rozwiązane znajduje zastosowanie 
w szczególności w urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). 

SSL (ang. Secure Socket Layer) – protokół typu klient-serwer pozwalający na 
nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów x509. Umożliwia 
bezpieczną transmisję zaszyfrowanego strumienia danych. 

System Informacji Naukowej Huesca – system umożliwiający edycję, 

przeszukiwanie i migracje danych bibliograficznych.  

TEI (ang. Text Encoding Initiative) – standard elektronicznej reprezentacji 

tekstu wraz z informacją o jego treści, pierwotnie opracowany w SGML, następnie 
także w XML. Więcej informacji pod adresem: http://www.tei-c.org/. 

Tezaurus – kontrolowany słownik, obejmujący deskryptory (terminy), ich 
wzajemne relacje i zasady stosowania.  

Tezaurus dziedzinowy – zbiór semantycznie i hierarchicznie powiązanych 

terminów z określonych dziedzin wiedzy. 

Tezaurus Dziedzictwa Kulturowego – usługa dziedzinowego tezaurusa, 

udostępniana przez UWr na bazie oprogramowania MidasBrowser jako narzędzie 
wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki 
sztuki, dalej jako TDK; dostępna pod adresem : 

http://dk.bu.uni.wroc.pl:8080/tezaurus/ 

TIFF piramidalny – (ang. Tagged Image File Format) – prezentacyjny 

format plików graficznych, będący rozszerzeniem formatu TIFF. 

 

 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra
http://www.tei-c.org/
http://dk.bu.uni.wroc.pl:8080/tezaurus/
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Unicode – uniwersalny standard kodowania znaków przypisujący unikalny numer 

każdemu znakowi, niezależny od używanej platformy, programu czy języka. 

UWr – Uniwersytet WrocławW3C (ang. World Wide Web Consortium (W3C)) 

– organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów stron WWW. 

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines – Wytyczne Dotyczące 
Dostępności Treści Internetowych) – zbiór dokumentów opublikowany przez 

WAI (ang.: Web Accessibility Initiative, pl.: Inicjatywa dostępności do sieci);  
inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności 

stron www, zawierająca zalecenia dotyczące tworzenia serwisów internetowych. 

WLT (wirtualne laboratorium transkrypcji) – autonomiczny moduł 
transkrypcji, konwertujący dane wejściowe w postaci obrazu (np. plik 

piramidalny, pdf, jpg, djvu) na postać tekstową, wykorzystujący narzędzia typu 
OCR oraz narzędzia umożliwiające tworzenie i przechowywanie adnotacji 

odnoszących się do zawartości obrazu cyfrowego. 

Wykonawca – podmiot realizujący zlecenie Zleceniodawcy. 

VIRTUA – oprogramowanie firmy VTLS inc. stanowiące system zarządzania 

katalogiem bibliotecznym, używany obecnie przez BUWr. 

Zleceniodawca – Uniwersytet Wrocławski. 

3. Podstawowe założenia projektu 

Platforma Leopoldina online zapewni integrację heterogenicznych danych, 

pochodzących z zasobów cyfrowych udostępnianych przez jednostki UWr, w celu 
ich wspólnego przeszukiwania i ustandaryzowanej prezentacji wyników kwerend. 

Struktury metadanych stosowane w ramach Platformy będą zgodne 

z normami: 

–  ISO Standard 15836-2009 – Information and documentation – The Dublin 

Core metadata element set". Iso.org. 18 February 2009. Retrieved 5 April 2013. 

– ISO 21127:2006 – Information and documentation – A reference ontology for 
the interchange of cultural heritage information. 

 

Platforma Leopoldina online będzie obsługiwała stosowane dotychczas 

przez UWr standardy metadanych: CDWA Lite, Dublin Core, Darwin Core, 
EAD, ISAD (G), ISAAR, ISDIAH, MARC21, MIDAS, METS oraz nowy standard 

LIDO. 

W ramach Projektu powstanie infrastruktura informatyczna, opierająca się na 
posiadanym przez UWr i nowo pozyskanym przez UWr w ramach Projektu 

oprogramowaniu. Oprogramowanie wykorzystywane w UWr, przewidziane jako 
źródło danych dla Platformy Leopoldina online to: 

- dLibra (wyłączny producent: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe) – wykorzystywane jako narzędzie dokumentacji kolekcji, 

- MidasBrowser (wyłączny producent: Arch Info, Wrocław) - 

wykorzystywane jako narzędzie dokumentacji kolekcji oraz tworzenia 
tezaurusów i zarządzania nimi, 
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- ICA-ATOM (oprogramowanie open source propagowane przez 

Międzynarodową Radę Archiwów) – wykorzystywane jako narzędzie 
dokumentacji kolekcji, 

- VIRTUA (producent VTLS Inc., wersja 3.2.SP2) – wykorzystywane jako 
narzędzie opisu bibliograficznego, 

- IZZ (produkt własny Biblioteki UWr, wykorzystujący środowisko Sencha) – 

wykorzystywane jako narzędzie do zarządzania procesem digitalizacji, 

- METEO (produkt własny UWr) – wykorzystywane jako system prezentacji 

danych meteorologicznych, 

- GAIKK (produkt własny UWr) – wykorzystywane jako narzędzie 
dedykowane do katalogowania i prezentacji dokumentów 

kartograficznych, 

- HUESCA (wyłączny producent MetLab, Biskupice Oławskie) – 

wykorzystywane jako baza danych bibliograficznych; system wdrażany 
w ramach odrębnego zadania w Projekcie Leopoldina online. 

 

Przy wykorzystaniu ww. oprogramowania UWr udostępnia następujące 
usługi: 

- Biblioteka Cyfrowa UWr (obsługiwane przez dLibra), 

- Repozytorium UWr (obsługiwane przez dLibra), 

- Muzeum Cyfrowe UWr (obsługiwane przez dLibra), 

- TDK (usługa tezaurusowa obsługiwana przez MidasBrowser), 

- Bazy danych „Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki 

Uniwersyteckiej” (usługa prezentacji zasobów obsługiwana przez 
MidasBrowser), 

- GAIKK (usługa prezentacji zasobów usługa obsługiwana przez GAIKK), 

- METEO (obsługiwana przez oprogramowanie własne UWr), 

- IZZ (obsługiwana przez oprogramowanie własne UWr). 

 

Istniejąca na UWr infrastruktura informatyczna zostanie rozbudowana 

o usługę wirtualnego laboratorium transkrypcji – WLT. W zakresie usługi będzie 
możliwość opracowania zeskanowanych materiałów piśmienniczych. 

W zakresie agregacji danych Platforma Leopoldina online stworzy możliwość: 

- wspólnego przeszukiwania i udostępniania zasobów cyfrowych 
pochodzących z cyfrowych zasobów jednostek UWr, w tym możliwość 

dołączania do systemu kolejnych baz danych tworzonych w ww. 
oprogramowaniu w zgodzie z ww. standardami i normami,  

- wykorzystywania w procesie wprowadzania i przeszukiwania tezaurusów 

polihierarchicznych. 
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W zakresie prezentacji danych Platforma Leopoldina online stworzy możliwość: 

- prezentacji wyników kwerend w postaci wykazu obiektów 
z odpowiednimi dla nich odnośnikami, 

- strumieniowania w jej ramach zasobów cyfrowych w standardzie IIIF, 

- identyfikowania obiektów cyfrowych przy pomocy identyfikatorów DOI. 

W zakresie usług Platforma Leopoldina online stworzy możliwość: 

- rozbudowy tezaurusów polihierarchicznych jako samodzielnej usługi 
z możliwością ich udostępniania za pomocą API, 

- transkrypcji w trybie online materiałów źródłowych dostępnych w postaci 
obrazu cyfrowego na postać tekstową przy pomocy usługi wirtualnego 
laboratorium transkrypcji, 

- udostępniania wyszukiwarki zasobów Platformy za pomocą API. 

4. Opis zakresu prac 

1. Wykonawca dokona modyfikacji i rozbudowy posiadanego 

oprogramowania o nowe funkcjonalności, zgodnie z opisem w punktach od 

4.1 do 4.5 

2. Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowy 

projekt środowiska Platforma. Zainstaluje i skonfiguruje Platformę wraz 

z oprogramowaniem systemowym na wskazanej przez Zamawiającego 

infrastrukturze sprzętowej opisanej w rozdziale 6. W ramach wdrożenia 

Platformy muszą zostać wyodrębnione i skonfigurowane dwa środowiska: 

produkcyjne i testowe. 

3. Wykonawca dostarczy Platformę wraz z wszelkim niezbędnym do jej 

funkcjonowania oprogramowaniem. 

4. Oprogramowanie Platformy i związanych z nią usług zostanie dostarczona 

na nośniku elektronicznym, wraz z wersjami instalacyjnymi, kodami 

źródłowymi i wszystkimi komponentami programowymi, niezbędnymi do 

ich prawidłowej pracy. 

5. Wykonawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Platformy oraz wszystkich usług cyfrowych stanowiących 

jej elementy składowe. Licencje powinny obejmować również możliwość 

modyfikacji kodu źródłowego na własne potrzeby Zamawiającego. 

6. Wykonawca przeprowadzi jednorazowo konwersję posiadanych przez 

Zamawiającego plików w formacie DjVu do formatu PDF i zapewni 

udostępnianie obu formatów jako publikacji wieloformatowej. 

7. Wykonawca zapewni automatyczne przydzielanie numerów DOI do 

publikacji oraz rezerwacje tych identyfikatorów przed oficjalnym 

opublikowaniem z możliwością wygenerowania w okresie wdrażania 

projektu do 100 000 identyfikatorów.  

8. Wykonawca uruchomi usługę wdrażania statystyk rejestrujących 

wykorzystanie publikacji w obrębie kolekcji w zadanym czasie oraz 

wspierających przygotowania rocznych sprawozdań. 
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9. Wykonawca zapewni przeprowadzenie audytów i testów wg specyfikacji 

w pkt. 7.2 przez wybranego w ramach osobnego postępowania 

przetargowego podwykonawcę. 

10.Wykonawca wdroży mechanizmy umożliwiające automatyzowanie 

długoterminowej archiwizacji zgodnej z koncepcją standardu OAIS 

w środowiskach PLATON-U4 i KRONIK@ 

11.Wykonawca dostarczy powykonawczą dokumentację techniczną wg opisu 

w rozdziale 8. 

12.Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz przygotuje materiały 

szkoleniowe w formie elektronicznych prezentacji zgodnie z opisami w 

poszczególnych podpunktach. 

4.1. Wdrożenie ICA AtoM w Archiwum UWr 

Wykonawca dokona rozbudowy istniejącej instalacji systemu ICA AtoM oraz 

jej integracji z Platformą, Midas Browser, dLibra oraz IZZ.  

4.1.1. Instalacja i konfiguracja 

1. Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt instalacji wersji 

produkcyjnej ICA AtoM, uwzględniający jego integracje z Platformą oraz 

oprogramowaniem Midas Browser, dLibra oraz IZZ, oraz wymagania 

dotyczące zasobów IT niezbędnych do uruchomienia usługi w ramach 
posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury opisanej w punkcie 6.  

2. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje ICA AtoM na wskazanej przez 
Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, opisanej w punkcie 6, 

zakupionej w odrębnym przetargu.  

3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie ICA AtoM na nośniku 
elektronicznym, wraz z wersją instalacyjną, kodami źródłowymi 

i wszystkimi komponentami programowymi niezbędnymi do jej 
prawidłowej pracy oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami.  

4.1.2. Integracja z Platformą Leopoldina 

Wykonawca zintegruje oprogramowanie ICA AtoM z Platformą poprzez 

umożliwienie wyszukiwarce portalu indeksowania zasobów serwisu wystawianych 
publicznie poprzez protokół OAI-PMH. 

4.1.3. Pobieranie z systemu Midas Browser danych 

słownikowych 

Wykonawca zintegruje oprogramowanie ICA AtoM z usługą słowników 

hierarchicznych poprzez wystawione API na poziomie i obsługi wybranego 
pola/pól przez tezaurusy definiowane w oprogramowaniu Midas Browser. 

4.1.4. Integracja z systemem dLibra 

Wykonawca zintegruje oprogramowanie ICA AtoM z oprogramowaniem 
dLIBRA w zakresie umożliwiającym synchronizację metadanych z pól schematu 

Dublin Core. 
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4.1.5. Integracja z systemem IZZ 

Wykonawca zintegruje oprogramowanie ICA AtoM z oprogramowaniem IZZ 
w zakresie umożliwiającym synchronizację metadanych z pól schematu Dublin 

Core. 

4.1.6. Szkolenie z obsługi i pracy w systemie 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla max 4 administratorów ICA 

AtoM. 

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla max 20 użytkowników ICA 

AtoM. 

3. Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla administratorów 
i zwykłych użytkowników w formie elektronicznych prezentacji. 
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4.2. Rozszerzenie funkcjonalności Midas Browser 

UWr jest w posiadaniu licencji na oprogramowanie MidasBrowser, 

o funkcjonalnościach wyspecyfikowanych w umowie dot. projektu, „Piastowskie 

kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie” (realizowanego w 

ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja 

dziedzictwa kulturowego w ramach naboru I/2015"). 

Wykonawca rozszerzy oprogramowanie Midas Browser o nowe 

funkcjonalności oraz rozszerzy zakres stosowania aplikacji na wszelkie prace 

digitalizacyjne, badawcze i dokumentacyjne prowadzone w UWr w ramach 

Projektu i po jego ukończeniu. 

4.2.1. Lista wymaganych funkcjonalności Midas Browser 

Wykonawca dostarczy w ramach realizacji umowy licencję na Midas 
Browser zawierającą następujące funkcjonalności: 

1. Moduł ewidencji danych pozwalający na tworzenie i edycję dokumentów 

opisujących własności oraz relacje w zbiorach: 

- obiektów, w tym obiektów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego, 

- osób, 

- wydarzeń, 

- pozycji bibliograficznych, 

- lokalizacji geograficznych, 

- znaków 

- hierarchicznych słowników pojęć. 

Moduł dostępni formularze do edycji danych dokumentujących pełny 

zakres encji (klas) zgodny ze standardem MIDAS wg.(wydania: Marburger 

Informations-, Dokumentations und Administrations-System (MIDAS). 

HAndbuch. 3-. ueberarbeitete Auflage, Saur 1994) oraz, w trybie 

prezentacji danych, odpowiadających im widoków dokumentów. 

2. Moduł prezentacji danych pozwalający użytkownikom sieci WEB, przy 

pomocy dowolnej przeglądarki na komputerach i urządzeniach mobilnych 

z wykorzystaniem technologii RWD oraz uwzględniający zalecenia WCAG, 

na: 



 

Strona 16 z 49 
 

- wyświetlanie zawartości poszczególnych dokumentów 

z poszczególnych kartotek wraz z listą relacji do innych 

dokumentów, 

- wyświetlanie list wybranych dokumentów zawierających nagłówki 

poszczególnych dokumentów oraz miniatury zawartych w nich zdjęć 

wraz z prezentacją lokalizacji wybranych obiektów na mapie Google, 

- wyświetlanie galerii wybranych zdjęć, 

- tworzenie i wyświetlanie kolekcji dokumentów i zdjęć wybranych 

przez użytkownika i zapisanych w aplikacji, 

- zapewnienie możliwości tworzenia rekordów hierarchicznych we 

wszystkich kartotekach www. Edycji standardu MIDAS, 

- definiowanie i tworzenie związków pomiędzy rekordami 

dokumentującymi instancje/egzemplarze różnych encji/klas, 

- tworzenie odnośników z dowolnego rekordu w bazie do zasobów 

zewnętrznych poprzez identyfikator rekordu docelowego – URI 

zasobu docelowego, 

- prezentację materiałów ikonograficznych /zdjęć: 

 z wykorzystaniem technologii IIIF i Midas Browser jako 

Annotation Server, 

 z wykorzystaniem technologii Zoomify, 

- Streaming nagrań audio oraz video z wykorzystaniem technologii 

HTML5, 

- wsparcie dla standardów IIIF: IIIF Image API 2.1, IIIF Presentation 

API 2.1 , IIIF Search API 1.0. 

3. Moduł Hierarchicznego Tezaurusa pozwalający na: 

- tworzenie dokumentów opisujących poszczególne pojęcia /terminy, 

- tworzenie relacji hierarchicznych i polihierarchicznych pomiędzy 

zdefiniowanymi pojęciami, 

- tworzenie relacji nie-hierarchicznych pomiędzy pojęciami, 

synonimicznych, homonimicznych, etc., 

- prezentacje utworzonych hierarchii, 

- odniesienie utworzonych pojęć do właściwych im zakresów, kategorii 

opisu, 
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- przypisanie poszczególnym pojęciom ich autorów i właściwej 

literatury, 

- przeszukiwanie hierarchiczne własnych zasobów danych, 

- zapewnienie możliwości tworzenia rekordów hierarchicznych we 

wszystkich kartotekach ww. edycji standardu MIDAS. 

Struktury słownikowe obejmą w szczególności następujące klasy i ich 

podklasy (wg normy ISO ISO 21127:2006): E55 (Type), E74 (Group), 

E21 (Person), E44 (Place Appellation) oraz E28  (Conceptual Object 

odnoszący się do różnego rodzaju znaków, takich jak 

herby, punce, emblematy itp.)  

Wykonawca zapewni mechanizm typu work flow, umożliwiający 

zarządzanie i kontrolę procedury dodawania terminów do zasobu 

tezaurusów i ich redakcji, 

W zasobach Tezaurusa Dziedzictwa Kulturowego musi zostać 

zapewniona dwuetapowa procedura wprowadzania terminów do bazy, 

uwzględniająca rozróżnienie terminów kandydujących do zasobu 

i pozostających w edycji oraz terminów wzorcowych, 

rekomendowanych do stosowania w opisach metadanowych. W bazie 

tezaurusów rekordy nie mogą być zakładane w drodze automatycznego 

przejmowania wartości (deskryptorów) z formularzy obiektu. 

4. Moduł wyszukiwania informacji w bazie danych w podziale 

na wyszukiwanie: 

- tekstowe – według wpisanej frazy, 

- proste – poprzez wybór deskryptorów w kilku udostępnionych 

kategoriach, 

- złożone – poprzez wybór kilku kryteriów, w tym także 

topograficznych i połączenie ich spójnikami logicznymi. 

5. Moduł raportów tabelarycznych funkcjonujący w oparciu o mechanizm 

wyszukiwania operujący na indeksach pojęć i hierarchicznych strukturach 

pojęć przy wykorzystaniu operatorów logicznych. Sformułowane zapytania 

mogą być następnie zapisywane, a ich rezultaty wyświetlane w module 

prezentacji i eksportowane do plików pdf. 
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6. Moduł Interaktywnej komunikacji z użytkownikami sieci WEB pozwalający 

na: 

- tworzenie i zapisywanie list własnych przeglądanych obiektów, 

- oznaczanie osób i obiektów na udostępnianych w sieci obiektach 

oraz przekazywanie opracowań do akceptacji upoważnionym 

pracownikom UWr. 

7. Moduł CMS pozwalający użytkownikowi dysponującemu podstawową 

wiedzą w zakresie obsługi programu WORD na samodzielne: 

- tworzenie stron html z załączonymi zdjęciami, nagraniami 

audio/video oraz hiperłączami do dokumentów lub ich kolekcji,  

- załączanie utworzonych stron do wybranych pozycji w menu.  

8. Moduł administracyjny pozwalający na: 

- nadawanie uprawnień użytkownikom w podziale na działy, rodzaje 

kartotek oraz role użytkowników, 

- zarządzanie listą metadanych, formatami kartotek i szablonami 

dokumentów stosowanych w poszczególnych kartotekach, 

- zarządzanie relacjami, które mogą być przypisywane poszczególnym 

obiektom, 

- zarządzanie indeksowaniem bazy danych w oparciu o silnik Apache 

SOLAR, 

- zarządzanie obiegiem dokumentów i tworzenie wersji dokumentów 

odpowiadających poszczególnym etapom procesu pracy, 

- zarządzanie zakresem danych dostępnych użytkownikom 

niezalogowanym poprzez tworzenie listy wykluczeń obejmujących 

wybrane metadane, 

- usuwanie grupy dokumentów wybranych w drodze kwerendy, 

- definiowanie raportów tabelarycznych zawierających dane 

z możliwością ich: 

 wyboru poprzez mechanizmy wyszukiwania, 

 grupowania, 

 sortowania, 

 filtrowania, 

 przedstawiania przy użyciu zdefiniowanych szablonów 

prezentacji. 
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- eksport danych z systemu w formatach Midas (txt, xml), Open 

Linked Data (JSON, RDF, N3/Turtle, and N-Triples), 

- import danych do systemu w formacie .txt, .xls, RDF, 

- dokonywanie zmian masowych w już utworzonych dokumentach, 

- API aplikacji MidasBrowser dla słowników w zakresie: 

 udostępniania zaakceptowanych terminów słownikowych, 

 uzgadniania/negocjacji terminów kandydackich dla danego 

słownika, 

 aktualizacji wpisów w bazach klienckich na podstawie 

zaakceptowanych terminów kandydackich. 
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4.2.2. Pozostałe wymagania 

1. Dostarczona przez Wykonawcę licencja obejmuje możliwość tworzenia 
nieograniczonej liczby instancji. Instancja oznacza odrębnie skonfigurowane 

i sparametryzowane środowisko pracy w Midas Browser wraz z własną bazą 
danych, utworzone na potrzeby opisu określonej kolekcji danych. 

2. Dostarczona przez Wykonawcę licencja jest udzielana bez ograniczeń 

dotyczących liczby edytorów lub przeglądających dane. 

3. Dostarczona przez Wykonawcę licencja jest udzielana na czas nieokreślony.  

4. Ilości przechowywanych danych ograniczona jest jedynie parametrami 

zastosowanej bazy danych. 

5. Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt środowiska Midas Browser, 

uwzględniający jego integracje z pozostałym oprogramowaniem poprzez API, 
oraz wymagania dotyczące zasobów IT niezbędnych do uruchomienia usługi. 

6. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Midas Browser na wskazanej przez 

Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, zakupionej w odrębnym 
przetargu (patrz punkt 6).  

7. Wykonawca dostarczy oprogramowanie Midas Browser na nośniku 
elektronicznym, wraz z wersją instalacyjną, źródłową i wszystkimi 
komponentami programowymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy oraz 

wszelkimi niezbędnymi licencjami.  

8. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla max 4 administratorów Midas 

Browser oraz przygotuje materiały szkoleniowe dla administratorów 
i zwykłych użytkowników w formie elektronicznych prezentacji. 

9. Wykonawca dokona integracji usługi tezaurusów z Platformą poprzez API; 

integracja rozumiana jest jako uwzględnienie w mechanizmach działających 
w ramach Platformy wyszukiwarek tezaurusów utworzonych 

w oprogramowaniu Midas Browser. 

10.  Wykonawca dokona integracji Midas Browser przy pomocy dostępnego 
API z usługą TERYT, w celu utworzenia słownika. Dane będą pobierane 

z katalogów: 

 identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC), 

 Centralnego Katalogu Ulic (ULIC), 

 identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju (TERC). 
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4.3. Platforma Leopoldina online 

Wykonawca w ramach umowy opracuje, wykona i wdroży Platformę 

internetową, której celem będzie stworzenie centralnego punktu dostępu do 

cyfrowych zasobów oraz usług udostępnianych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Platforma powinna pełnić rolę agregatora metadanych, pobieranych 

z rozproszonych baz danych tworzonych w ramach UWr, i pozwalać na swobodne 

ich przeszukiwanie. W ramach Projektu Wykonawca zagreguje metadane 

z następujących systemów UWr: 

 Biblioteka Cyfrowa UWr, 

 Repozytorium UWr, 

 Muzeum Cyfrowe UWr, 

 Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

 Baz danych opartych o oprogramowanie Midas Browser, 

 Archiwum Cyfrowe UWr, 

 METEO, 

 System Informacji Naukowej HUESCA, 

 GAIKK, 

 Baza Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wykonawca opracuje interfejs programistyczny portalu (API), umożliwiający 

udostępnianie informacji o posiadanych w UWr zasobach cyfrowych systemom 

zewnętrznym (np. Europeana, Kronik@). Wykonawca opracuje API, bazując 

na protokole OAI-PMH, służącym do zbierania metadanych z poszczególnych 

systemów dziedzinowych. 

4.3.1. Integracja 

Integracja Platformy z usługami cyfrowymi realizowanymi w UWr 

powinna umożliwić komunikację pomiędzy Platformy a wymienionymi usługami 

w zakresie wymiany oraz agregacji metadanych, opisujących udostępniane za 

pośrednictwem tych usług obiekty cyfrowe. Integracja ta jest rozumiana jako 

integracja wewnętrzna. 

Integracja zewnętrzna powinna umożliwiać komunikację Platformy 

z usługami zewnętrznymi, udostępnianymi przez podmioty zewnętrzne, takie,  

jak Europeana, Federacja Bibliotek Cyfrowych, KRONIK@. Integracja ta 

powinna zapewnić dostarczanie metadanych z Platformy do wspomnianych 

usług zewnętrznych oraz tam, gdzie to będzie możliwe, agregowanie metadanych 

w środowisku Platformy. 
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Na poziomie Platformy muszą być agregowane dane, pochodzące z baz 

danych opracowywanych przez biorące udział w projekcie jednostki UWr oraz 

dane, pobierane z baz danych jednostek UWr, które zostaną w przyszłości 

włączone do Platformy. Warunkiem agregacji danych pochodzących z kolejnych 

baz jest spełnienie warunków określonych w założeniach Projektu. Agregacja 

powinna być prowadzona na poziomie poszczególnych rekordów, kolekcji danych 

lub usług. Rekomendowany protokół wymiany danych to OAI-PMH (w tym 

oai_dc, oai_qdc). 

Rekomendowane standardy wymiany danych to METS i LIDO. 

Rys.1

 

Pomiędzy częścią agregującą Platformy a bazami danych jednostek UWr, 
stanowiących źródła danych, następuje przepływ informacji za pomocą protokołu 

OAI-PMH. W architekturze Platformy Wykonawca uwzględni możliwość 
podłączenie kolejnych źródeł danych, pod warunkiem, że będą one spełniały 
określone w założeniach Projektu normy i standardy metadanych.   

Zasady agregacji muszą być zgodne ze wskazanymi w OPZ normami 

i standardami. Schematy mapowania metadanych dostarczy Zamawiający. 
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4.3.2. Metadane 

Platforma będzie agregować oraz indeksować metadane pochodzące z 
baz jednostek UWr. Metadane stosowane w tych bazach są zgodne ze 

standardami określonymi w pkt 3. Metadane te będą mapowane na klasy 
określone w normie ISO 21127:2006 w oparciu o tablice przejścia (metadata 
mapping), dostarczone przez Zamawiającego. Interfejsy wyszukiwania 

prostego i zaawansowanego powinny zostać przygotowane w oparciu o dane 
zindeksowane w zakresie poszczególnych klas. Wyszukiwanie proste obejmuje 

obligatoryjne kategorie LIDO (Object Identification, Object Classification, Record, 
Resource), uzupełnione o następujące metadane: identyfikator jednostki UWr, 
będącej dostawcą rekordu (wg normy ISO 21127:2006 klasa E74); nazwa 

kolekcji, do której rekord jest przypisany (E35); język treści dokumentu (E56); 
sygnatura (lub sygnatury) fizycznego obiektu, do którego odnoszą się dane w 

rekordzie (E42). W wyszukiwaniu zaawansowanym kryteria te powinny zostać 
rozszerzone o możliwość wyszukiwania w oparciu o daty i/lub opisowe określenie 
czasu (E49), lokalizację topograficzną (E44), osoby i instytucje (E21, E74), 

wydarzenia (E5) oraz klasyfikację opisanego w rekordzie obiektu fizycznego 
(E55).   

4.3.3. Wymagania odnośnie Interfejsu Platformy 

Interfejsy wyszukiwania będą realizowały następujące scenariusze:  

1. wyszukiwanie tekstowe – prowadzone według wprowadzonej frazy, 

z automatycznymi „podpowiedziami” wg łańcucha znaków 

występującego w dowolnym miejscu słowa (wymóg dotyczy danych 

ustrukturyzowanych), 

2. wyszukiwanie proste – prowadzone wg opisu w pkt. 4.3.2.  

Rys.2
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3. wyszukiwanie zaawansowane – prowadzone w oparciu o uzgodnione 

z Zamawiającym kryteria, które będą mogły być łączone 

operatorami logicznymi, z możliwością ograniczenia kwerendy do 

wybranej kolekcji; wyszukiwanie powinno obejmować kryteria 

dotyczące przynajmniej następujących klas (i odpowiadających im 

podklas) ontologii CIDOC CRM: E55 (Type), E39 (Actor), E44 (Place 

Appellation), E52 (Time-Span) (por. pkt. 4.3.2.)  

   Rys. 3 

 

W wyszukiwaniu prostym i zaawansowanym, oprócz wskazania kryterium 

wyboru i cechy/właściwości, zostanie zapewniona możliwość wskazania 

kontekstu, w jakim wybrana cecha występuje. W obrębie interfejsów 

wyszukiwania powinna zostać uwzględniona możliwość przejścia do 

udostępnianych przez UWr usług cyfrowych oraz do baz danych poszczególnych 

jednostek UWr, dzięki czemu zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do 

przeszukiwania zasobów dziedzinowych w oparciu o ich specyficzne cechy. 

Wynikiem wyszukiwania będą: 

a. digitalizaty obiektów fizycznych (skany/fotografie map, książek, 

dokumentów archiwalnych, zdjęć analogowych, muzealiów itp.), 

b. rekordy baz danych  (dane dotyczące pojedynczych artefaktów, dane 

bibliograficzne, dane słownikowe), 

c. kolekcje danych jako pliki do pobrania i samodzielnego przetwarzania, 
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d. kolekcje danych obsługiwane własnym interfejsem, 

e. wizualizacja na mapie świata w darmowym serwisie – dla rekordów 

posiadających wpisane dane przestrzenne (koordynaty geograficzne). 

W środowisku Platformy zaimplementowane zostaną tezaurusy tworzone 

w oprogramowaniu Midas Browser, wspierające funkcje wyszukiwania.  

Rys. 4 

 

 

Dane będą udostępniane w trybie online jako rezultat zapytania 

sformułowanego przy użyciu metody HTTP GET.  Dane będą zwracane w postaci 
XML lub JSON z informacją o rekordach spełniających kryteria zapytania. 

Wyszukiwanie informacji będzie we wszystkich zasobach udostępnianych 

w ramach Platformy odbywać się w oparciu o dane ustrukturyzowane 
(metadane) oraz w drodze przeglądania zasobów poszczególnych jednostek. 

 
Wykonawca zapewni możliwość stosowania klasyfikacji ICONCLASS 

w procesach przeszukiwania danych. 
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Wykonawca zapewni możliwość agregowania we wspólnej kategorii 

indeksu wartości należące do tej samej klasy ontologii, nawet jeżeli będą one 
wartościami różnych metadanych. 

Rys. 5 

 

Rys. 6 
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Na liście prezentującej wyniki kwerendy będą wyświetlanie nagłówki rekordów 

opatrzone linkami odsyłającymi do: 
- okna prezentującego w sposób ujednolicony podstawowy zestaw 

metadanych, 

- zasobu źródłowego, z którego pochodzą dane. 

 

Platforma umożliwi zapisanie definicji kwerendy i zestawienia jej wyników 
do późniejszego wykorzystania. Lista taka będzie identyfikowana przez URI.  
  

Wyświetlanie wyników kwerend będzie następować zbiorczo (zakładka 
zatytułowana "wszystkie kolekcje") oraz w podziale  na zakładki filtrujące rodzaje 
dokumentów na:    

- tezaurusy, 

- digitalizaty i obiekty "born digital" w formatach graficznych, video 

i audio, 

- zasoby pełnotekstowe, 

- dziedzictwo kulturowe, 

- dziedzictwo naturalne,  

- bazy danych, 

- kolekcje danych do pobrania, 

- inne. 

Możliwość filtrowania z uwzględnieniem podziału na rodzaje dokumentów 
powinna wynikać z deskryptora podanego w odpowiedniej kategorii metadanych 

w bazach jednostek UWr, stanowiących źródła danych dla Platformy. Zbiory 
prezentowane w poszczególnych zakładkach nie muszą być rozłączne. 

Bardziej szczegółowe filtrowanie wyników powinno odbywać się w oparciu 

o zadane przez Zlecającego kryteria, w tym: 
- format pliku, 

- tylko rekordy ilustrowane, 

- czas utworzenia dokumentu, 

- źródło danych (baza jednostki UWr). 

W środowisku Platformy musi zostać zapewniona możliwość przeglądania 

zasobów w układzie według usług i jednostek dostarczających dane (w oparciu 

o filtry, porównaj model  Datenbank-Infosystem (DBIS) stosowany 

w Österreichische Nationalbibliothek 

 (http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=onb)  

 

 

 

http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=onb)%20%20
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z uwzględnieniem: 

- układu hierarchicznego wg struktury administracyjnej UWr 

(odpowiednik Fachübersicht), 

- układu alfabetycznego (odpowiednik Alfabethische Liste). 

4.3.4. Współpraca serwisu GAIKK z Platformą. 

GAIKK jest usługą wykorzystującą system GIS. Dane będą udostępniane w 
trybie online jako rezultat zapytania sformułowanego przy użyciu metody HTTP 
GET.  

Agregacja danych obejmie następujące metadane:  

- współrzędne geograficzne punktu lub obszaru,  

- daty dotyczące opracowania i publikacji mapy (w tym dane z pól: data 

wydania, data opracowania, data aktualizacji), 

- materiał wykonania oryginału, 

- autor mapy, 

- wydawca mapy,  

- informacja o lokalizacji oryginału (pole: lokalizacja).  

W przypadku, gdy wybrana mapa została uwzględniona przez osobę 
opracowującą zbiory w jednym z serwisów współpracujących Platformy (dotyczy 

serwisów obsługujących LIDO), a tym samym do opisu rekordu został dodany 
unikalny identyfikator mapy/map, zapytanie będzie odbywało się bezpośrednio 
przy wykorzystaniu identyfikatora mapy (np.gaikk.bu.uni.wroc.pl/maps/8680).  

Serwis GAIKK będzie reagował na zapytanie zwracając strukturę w postaci XML 
lub JSON z informacją o rekordach spełniających kryteria zapytania.  
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4.4. Modyfikacja oprogramowania dLibra 

UWr posiada zakupione licencje na oprogramowanie dLibra w wersji 6.0.1. 

Na bazie zakupionych licencji udostępniane są następujące usługi sieciowe: 

- Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

4.4.1. Rozbudowa funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

W ramach realizacji umowy Wykonawca wykona następujące prace: 

1. Wbuduje w oprogramowanie dLibra wsparcie dla standardów IIIF: 

a. IIIF Image API 2.1, 

b. IIIF Presentation API 2.1, 

c. IIIF Search API 1.0. 

 

2. Wbuduje w oprogramowanie dLibra wsparcie dla wieloformatowości 

rozumianej jako możliwość prezentacji w tym oprogramowaniu 

pojedynczej publikacji w następujących formatach: 

a. TIF piramidalny w standardzie IIIF jako publikacja linkująca,  

b. PDF, 

c. DJVu, 

d. ePub, 

e. MOBI, 

f. Pliki audio oraz video, 

g. Prezentacja dowolnej liczby publikacji udostępnionych za 

pośrednictwem linku do zewnętrznego zasobu, będącego 

alternatywnym formatem współistniejącym z innymi formatami 

i udostępnianymi równolegle wraz z innymi formatami w ramach 

jednego rekordu, 

h. Manifest IIIF – z możliwością wyboru przeglądarki na etapie 

publikacji Universalviewer https://universalviewer.io/ lub Mirador 

Viewer http://projectmirador.org/ . 

  

http://projectmirador.org/


 

Strona 30 z 49 
 

3. Wykonawca dokona jednorazowej konwersji posiadanych przez UWr 

plików z formatu DJVu do formatu PDF i zaimplementuje 

w oprogramowaniu  dLibra możliwość udostępnienie dwóch formatów jako 

publikacji wieloformatowej. 

4. Wykonawca zaimplementuje w oprogramowaniu dLibra moduł służący 

do automatycznego pobierania i przydzielanie numerów DOI dla publikacji 

oraz rezerwacji tych identyfikatorów przed oficjalnym opublikowaniem 

z możliwością wygenerowania do 100 tys. identyfikatorów DOI w czasie 

wdrażania Projektu. Zarządzanie numerami DOI powinno odbywać się 

z poziomu interfejsu aplikacji redaktora BCUWr. 

5. Wykonawca wdroży mechanizm statystyk rejestrujących wykorzystanie 

publikacji w obrębie danej kolekcji w zadanym czasie, umożliwiający 

przygotowanie rocznych sprawozdań na potrzeby GUS. 

6. Wykonawca dokona integracji oprogramowania dLibra 

z oprogramowaniem IZZ w zakresie synchronizacji metadanych oraz 

automatyzacji procesu publikacji strumienia IIP. Publikowanie strumienia 

IIP powinno odbywać się za pomocą zmiany odpowiedniego statusu w IZZ. 

Strumień IIP powinien zostać opublikowany jako publikacja linkująca, ale 

jednocześnie będąca jednym z formatów publikacji wieloformatowej. 

7. Wykonawca dokona integracji oprogramowania dLibra z systemem 

długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych zgodnie z koncepcją 

standardu OAIS. 

8. Wykonawca dokona integracji oprogramowania dLibra z usługą WLT. 

Zapewniona zostanie funkcja eksportu materiałów źródłowych, 

udostępnianych w Bibliotece Cyfrowej UWr i Repozytorium UWr, do 

systemu WLT,  gdzie będą one poddawane transkrypcji; po opracowaniu 

materiałów i wygenerowaniu warstwy tekstowej w systemie WLT, możliwe 

będzie zaimportowanie publikacji do Bibioteki Cyfrowej UWr  jako 

kolejnego formatu udostępnianego obiektu. 

9. Wykonawca dokona automatycznej konwersji wszystkich obiektów 

standardowych na obiekty wieloformatowe (patrz pkt. 2). Wykonawca 

zapewni możliwość dodawania kilku obiektów linkujących. Konwersja 

przeprowadzona zostanie z zachowaniem dotychczasowych linków do 

plików. Dopuszczalne jest wygenerowanie aliasów posiadających 

identyczną składnię aktualnej lokalizacji plików i przekierowanie ich na do 

nowych lokalizacji. 

10.Wykonawca wdroży funkcjonalności umożliwiającą wsadowe dodawanie 

plików do stworzonych wcześniej publikacji planowanych oraz wsadowe 

zmiany plików wcześniej opublikowanych. 

11.Wykonawca przeprowadzi wspólnie z Zamawiającym analizę dotyczącą 

wykorzystania w BCUWr opcji publikacji standardowej oraz linkującej, 

występującej niezależnie od opcji publikacji wieloformatowej. 

Po przeprowadzonej analizie i wyciągnięciu wniosków przeprowadzenie 

odpowiedniej modyfikacji oprogramowania dLibra. 
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12.Wykonawca wdroży w aplikacji redaktora funkcjonalność umożliwiającą 

przygotowanie miniatury dla udostępnianej publikacji. Nowa 

funkcjonalność powinna umożliwiać wczytanie dowolnej strony publikacji 

ze strumienia IIP, wykadrowania jej fragmentu i wygenerowania pliku 

miniatury. 

 

4.4.2. Rozbudowa funkcjonalności Repozytorium UWr 

W związku z oparciem Repozytorium UWr na oprogramowaniu dLibra, 

część zadań opisanych w punkcie 4.4.1 będzie się powtarzała. Zadania opisane 

w podpunktach 1,2,4,5,7 i 9 będą zrealizowane również dla Repozytorium UWr. 

W ramach realizacji umowy Wykonawca wykona następujące prace: 

1. Wykonawca dokona integracji dLibry z Systemem Informacji Naukowej 

oraz Bazą Publikacji Pracowników UWr. Integracja powinna polegać na 

możliwości powiązania odpowiednich rekordów w Systemie Informacji 

Naukowej oraz Bazie publikacji Pracowników UWr z właściwymi dla nich 

rekordami publikacji udostępnianymi w Repozytorium UWr, 

2. Wykonawca wdroży mechanizm automatycznego pobieranie plików RDF 

z metadanymi dla wszystkich publikacji wchodzących w skład publikacji 

grupowej. Opcja musi umożliwiać przy pomocy jednego polecenia 

zapisanie na dysku lokalnym plików RDF z metadanymi i nadanie im nazw 

odpowiednich do nazw plików z treścią publikacji. 

 

4.4.3. Rozbudowa funkcjonalności Muzeum Cyfrowego UWr 

W ramach realizacji umowy Wykonawca wykona następujące prace: 

1. Wbuduje w dMuseion wsparcie dla standardów IIIF: 

a. IIIF Image API 2.1 

b. IIIF Presentation API 2.1 

c. IIIF Search API 1.0 

2. Wbuduje w dMuseion wsparcie dla wieloformatowości, rozumianej jako 

możliwość prezentacji w tym oprogramowaniu pojedynczej publikacji za 

pomocą następujących formataów: 

a. TIF piramidalny w standardzie IIIF jako publikacja linkująca  

b. PDF 

c. DJVu 

d. ePub 

e. MOBI 

f. Pliki audio oraz video 
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g. Prezentacja dowolnej liczby publikacji udostępnionych za 

pośrednictwem linku do zewnętrznego zasobu, będącego 

alternatywnym formatem współistniejącym z innymi formatami 

i udostępnianymi równolegle wraz z innymi formatami w ramach 

jednego rekordu. 

h. Manifest IIIF – z możliwością wyboru przeglądarki na etapie 

publikacji Universalviewer https://universalviewer.io/ lub Mirador 

Viewer http://projectmirador.org/ 

3. Wykonawca zapewni integracja z oprogramowaniem inwentarzowym 

Mona, wykorzystywanymi przez muzea UWr. Integracja będzie polegać na 

pobieraniu z oprogramowania Mona metadanych powiązanych 

z wybranymi obiektami muzealnymi i przekazywaniu ich do dMuseion 

poprzez protokół OAI-PMH. 

4. Wykonawca zaimplementuje w dMuseionie wyszukiwanie fasetowe. 

5. Wykonawca zaimplementuje responsywny interfejs czytelnika. 

6. Wykonawca dokona integracji dMuseiona z oprogramowaniem IZZ 

w zakresie synchronizacji metadanych oraz automatyzacji procesu 

publikacji strumienia IIP. Publikowanie strumienia IIP powinno odbywać 

się za pomocą zmiany odpowiedniego statusu w IZZ. Strumień IIP 

powinien zostać opublikowany jako publikacja linkująca, ale jednocześnie 

będąca jednym z formatów publikacji wieloformatowej. 
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4.4.4. System długoterminowej archiwizacji zasobów 
cyfrowych 

 

Wykonawca zaprojektuje i wdroży w ramach umowy system umożliwiający 

długoterminową archiwizację zasobów cyfrowych tworzonych w UWr. 

Rozwiązanie musi obejmować:  

a. wykonanie przez Wykonawcę integracji systemu długoterminowej 

archiwizacji zasobów cyfrowych z oprogramowaniem IZZ, 

b. wykonanie modułu zarządzającego metadanymi administracyjno-

technicznymi oraz transferem pakietów archiwalnych i metadanymi 

strukturalnymi. 

Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie musi być zgodne ze standardem 

OAIS. 

Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie musi zapewnić komunikację 

z zewnętrznymi systemami archiwizacji  (Platon, KRONIK@). 
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4.5. Wdrożenie oprogramowania wirtualnego laboratorium 

transkrypcji – WLT 

 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu aplikacji 
umożliwiającej prace zdalną na zdigitalizowanych dokumentach źródłowych 

takich jak: rękopisy, stare druki, czasopisma, archiwalia itp.  

W ramach zadania: 

1. Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt środowiska WLT 
uwzględniający jego integracje z oprogramowaniem dLibra, oraz 
wymagania dotyczące zasobów IT niezbędnych do uruchomienia usługi 

w tym serwer do OCR -ABBYY Recognition Server.  

2. Wykonawca uwzględni dwa środowiska aplikacji; produkcyjne i testowo-

szkoleniowe. 

3. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje WLT na wskazanej przez 
Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej zakupionej w odrębnym 

przetargu (por. rozdział 6).  

4. Wykonawca dostarczy oprogramowanie WLT na nośniku elektronicznym, 

wraz z wersją instalacyjną, źródłową i wszystkimi komponentami 
programowymi niezbędnymi do prawidłowej pracy oraz wszelkimi 
niezbędnymi licencjami.  

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla max 3 administratorów WLT oraz 
przygotuje materiały szkoleniowe dla administratorów i użytkowników 

w formie elektronicznych prezentacji. 
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4.5.1. Wymagania dotyczące funkcjonalności aplikacji 

 

1. WLT będzie umożliwiać zakładanie kont dla użytkowników, którzy będą za 

pomocą przeglądarki internetowej wykonywać automatyczny OCR, 

a następnie przeprowadzą korektę rozpoznanego tekstu.  

2. WLT będzie umożliwiać tworzenie użytkowników poprzez usługę typu 

„active directory’.  

3. WLT będzie umożliwiać zdalne wykonywanie ręcznej korekty 

automatycznie wyselekcjonowanych bloków tekstu oraz korekty 

automatycznie rozpoznanego tekstu. 

4. WLT będzie umożliwiać tworzenie grup z zarejestrowanych użytkowników 

mogących pracować wspólnie nad dokumentami. 

5. WLT będzie umożliwiać tworzenie zadania w ramach, którego będą 

prowadzone prace nad konkretnym dokumentem. Zadanie powinno być 

udostępnione definiowanej w WLT grupie użytkowników, które podejmą 

się współpracy nad opracowaniem dokumentu.  

6. WLT będzie umożliwiać użytkownikowi zaimportowanie pliku graficznego 

z następujących lokalizacji: 

a. dysk lokalny, podpięty do komputera użytkownika, 

b. Biblioteka Cyfrowa UWr, 

c. inna biblioteka cyfrowa wskazana przez użytkownika. 

7. WLT będzie umożliwiać eksportowanie wyników pracy użytkownika do 

jednego z następujących dostępnych w systemie formatów: 

a. TEI Lite (por. http://www.tei-c.org/guidelines/customization/lite) 

b. ePUB, 

c. MOBI, 

d. TXT,  

e. HOCR,  

f. PDF, 

Wyniki będą zapisywane na dysku lokalnym podpiętym do komputera 

użytkownika. 

8. WLT będzie umożliwiać wczytywanie wyeksportowanych wcześniej przez 

użytkownika plików w podanych w pkt. 7 formatach w celu dalszego 

opracowywania ich w aplikacji. 

9. WLT będzie umożliwiać użytkownikom generowanie w aplikacji 

ustrukturyzowanych dokumentów tekstowych zgodnie ze standardem TEI 

Lite. 

10.WLT będzie wyposażony w mechanizm umożliwiający przeprowadzenie 

szkolenia silnika OCR rozpoznającego tekst. 

11.WLT ma być zintegrowane z centralnym systemem obrazowania na UWr 

za pomocą IIIF Image API. Funkcjonalność będzie umożliwiać 

rozpoznawanie tekstu na plikach generowanych przez IIPImage Server 

wywoływanych zgodnie ze składnią IIIF Image API (przykład: Rys.7) 

  

http://www.tei-c.org/guidelines/customization/lite/
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12.Pobranie przez WLT plików z IIPImage Server będzie inicjowane poprzez 

wskazanie przez użytkownika numeru ID publikacji. 

13.WLT będzie wyposażone w narzędzia umożliwiające wskazanie obszaru 

tekstu zgodnie ze składnią IIIF Image API. 

Rys.7 

 
14.Integracja WLT z Biblioteką Cyfrową UWr będzie polegać na stworzeniu 

możliwości przekazania przez użytkownika do Biblioteki Cyfrowej UWr 

plików – zawierających tekst rozpoznany za pomocą OCR oraz jego 

opracowanie – w celu ich prezentacji i przechowywania. Nie jest 

wymagane automatyzowanie tego procesu z poziomu aplikacji WLT.  

15.Wykonawca wdroży moduł obsługujący przygotowanie materiału 

uczącego dla systemu automatycznego rozpoznawania znaków 

umożliwiający wykonanie następujących czynności/kroków: 

a. poprawne zaznaczenie obszaru zawierającego pełny kształt znaku; 

powinno ono bazować na podpowiedzi generowanej przez WLT lub 

obszarze samodzielnie wyznaczonym przez użytkownika; jeżeli 

zaproponowany przez aplikację obszar jest nieprawidłowy i nie zostanie 

wykorzystany przez użytkownika, należy go usunąć; WLT przejdzie 

wówczas do kolejnej podpowiedzi, 

b. dobranie stopnia (progu) binaryzacji, który możliwie wiernie wyizoluje 

kształt znaku; w tym kroku aplikacja WLT zaproponuje początkowe 

ustawienie binaryzacji, które w razie potrzeby zostanie skorygowane 

przez użytkownika, 

  



 

Strona 37 z 49 
 

c. wymazanie elementów, które nie należą do oryginalnego kształtu litery 

za pomocą dedykowanego narzędzia („pędzla”), 

d. wprowadzenie znaku, któremu odpowiada wyizolowany kształt, 

e. zapisanie kształtu lub oznaczenie go jako niepoprawnie 

wydrukowanego, 

f. po zapisaniu lub odrzuceniu znaku powinno nastąpić przejście do 

następnego znaku i powtórzenie powyższych czynności dla wszystkich 

znaków w dokumencie. 
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5. Wymagania pozafunkcjonalne 

 

5.1. Spełnienie standardów dostępności (WCAG) 

Graficzny interfejs (GUI) prezentacyjnej części Platformy musi spełniać 

wymagania WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 

Ponadto Platforma będzie wyposażona funkcjonalności dla osób 

niepełnosprawnych wykraczające poza standard WCAG 2.0 zgodny z 

załącznikiem nr 4 Krajowych Ram Interoperacyjności. Poniżej zawarte zostały 

zalecenia dotyczące standardu AAA, które muszą zostać uwzględnione w procesie 

projektowania interfejsu użytkownika: 

a. Funkcjonalność interfejsów graficznych będzie ograniczona limitem 

czasowym o długości 24 h. Dzięki temu użytkownicy będą posiadać tyle 

czasu, ile potrzebują na wykonanie określonego zadania na stronie 

internetowej. 

b. Serwis nie będzie posiadał żadnych elementów, które migają z większą 

częstotliwością niż trzy razy na sekundę. 

c. Strona internetowa zostanie wyposażona w mechanizm wskazania 

miejsca aktualnej strony w strukturze serwisu za pomocą ścieżki 

okruszków (breadcrumbs) lub określając bieżący krok w sekwencji. 

Powyższe funkcjonalności będą przedmiotem weryfikacji na etapie odbioru 

końcowego Platformy. W celu oceny spełnienia wyżej opisanych warunków 

zostanie przeprowadzony audyt dostępności strony internetowej w zakresie 

zgodności z WCAG 2.0, który zostanie zlecony podmiotowi trzeciemu. Pozytywny 

wynik audytu będzie warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego.  

System będzie wyświetlać powiadomienie o używaniu i zapisywaniu 

w przeglądarce użytkownika plików „cookies” wraz ze zgodą na ich użycie. 

Zakres informacyjny tego powiadomienia musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

Platforma zostanie wykonana z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie 

budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami, 

wyznaczonymi przez W3C. Wszystkie strony części prezentacyjnej Platformy 

muszą być co najmniej zgodne ze standardem HTML 5 i CSS 3. Wymagana jest 

prawidłowa walidacja tworzonego przez Platformę kodu HTML i CSS za pomocą 

udostępnionego na stronach W3C walidatora (http://validator.w3.org). 
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Publicznie dostępna część Platformy będzie posiadać interfejs użytkownika 

w językach: 

a. polskim, wraz z obsługą polskich liter diakrytycznych i sortowania wg 

polskiego alfabetu 

b. angielskim 

Elementy tekstowe używane w Platformie muszą być kodowane zgodnie ze 

standardem Unicode UTF-8 wersja 3.0. 

Grafika i kolorystyka części prezentacyjnej Platformy będzie zgodna z 

kolorystyką wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje makiety 

prezentujące projekt Graficznego Interfejsu Użytkownika. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji Graficznego Interfejsu Użytkownika będzie 

zobligowany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji ww. makiet wyglądu 

Graficznego Interfejsu Użytkownika. Zaproponowany zestaw kolorystyczny musi 

być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej wprowadzonym zarządzeniem JM 

rektora UWr nr 129/2015 z dnia 29 grudnia 2015 lub jego znowelizowana wersją. 

5.2. Spełnienie standardów otwartości. 

Zasoby nauki udostępniane cyfrowo poprzez Platformę muszą być dostępne 

zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe przetwarzanie, 

odpowiadającym poziomowi 5 gwiazdek w skali opisanej w standardzie “5 Star 

Open Data”: 

a. dane (w zakresie objętym strukturą metadanych) muszą być opublikowane 

w ustrukturyzowanej postaci z wykorzystaniem otwartego formatu 

danych: CSV (***), 

b. dane muszą być opublikowane wraz z odnośnikami do poszczególnych 

elementów zbioru (np. za pomocą metody opisu RDF), co pozwoli na 

bezpośrednie linkowanie do nich w sieci (****), 

c. dane muszą być opublikowane wraz z odnośnikami do innych zbiorów, 

stanowiących dla tych informacji kontekst (tzw. Linked Open Data). 

Wymienione powyżej funkcjonalności zapewnią spełnienie standardu 

”5 Star Open Data”  na poziomie 5 gwiazdek.  

5.3. Wymagania dołączenia metadanych. 

 

Dane udostępniane cyfrowo poprzez Platformę muszą być opatrzone 

metadanymi.  
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5.4. Wymagania dotyczące dokumentacji API. 

 

Wykonawca Platformy musi dostarczyć dokumentację interfejsu dla 

programistów (API), który będzie umożliwiał udostępnianie wyszukiwarki 

zasobów oraz słowników hierarchicznych. Wykonawca musi opracować 

i dostarczyć szczegółową specyfikację interfejsów API, w tym opisy struktur 

danych, dostępy do interfejsu, przypadki użycia, przykładowe pliki interfejsu i 

inne, niewymienione lecz konieczne elementy jako dokumentację służącą do 

integracji udostępnianych usług z innymi systemami podmiotów zewnętrznych. 

Szczegółowość tego opracowania musi być wystarczająca do sprawnego i 

samodzielnego przyłączenia do interfejsu API systemu zewnętrznego. 

5.5. Spełnienie wymagań interoperacyjności 

Zaprojektowana i wdrożona Platforma musi spełniać wymagania dotyczące 

interoperacyjności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

W celu spełnienia wymagań interoperacyjności na poziomie organizacyjnym 

Wykonawca Platformy musi sporządzić odpowiednią dokumentację stanowiącą 

dla Zamawiającego podstawę do przygotowania stosownej informacji, 

umożliwiającej skuteczne zapoznanie innych podmiotów ze sposobem dostępu do 

serwisów i usług oraz zakresem użytkowym uruchomionego serwisu. Ponadto 

Wykonawca musi dokonać odpowiedniej standaryzacji i ujednolicenia procedur, 

zapewniających poprawną współpracę z innymi podmiotami, realizującymi 

zadania publiczne. 

W celu osiągnięcia interoperacyjności na poziomie semantycznym 

Wykonawca Platformy w pracach programistycznych będzie stosował struktury 

danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach zgodnie z Krajowymi 

Ramami Interoperacyjności oraz danych publikowanych w repozytorium 

interoperacyjności. 

W celu osiągnięcia interoperacyjności na poziomie technologicznym 

Wykonawca Platformy musi stosować minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych określonych w rozdziale IV Rozporządzenia w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
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6. Platforma sprzętowo-aplikacyjna 

 

Zamawiający posiada zakupioną wcześniej platformę sprzętowo-

programową, na której zostanie zainstalowane oprogramowanie wytworzone 

i dostarczone w ramach realizacji Umowy. Platforma sprzętowa składa się z 

siedmiu serwerów fizycznych (2 procesory, 512 GB RAM) oraz macierzy dyskowej 

(o pojemności 16 TB), które tworzą klaster zarządzany przez oprogramowanie 

VMWare. Archiwizacja odbywa się za pomocą pamięci taśmowej. Zamawiający 

posiada licencje na oprogramowanie VMWare. 

Całe dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie systemowe, 

bazodanowe i aplikacyjne będzie zainstalowane na serwerach wirtualnych. 

W związku z powyższym Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne licencje na 

oprogramowanie systemowe i bazodanowe niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wdrażanego rozwiązania. 

Wykonawca dostarczy 5 licencji Sencha Ext JS Enterprise z rocznym 

serwisem i wsparciem technicznym. 

Wykonawca dostarczy licencję serwera OCR Abby Recognition Server 

zgodną z zaproponowaną przez niego konfiguracją. 
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7. Wymagania dotyczące realizacji projektu 

7.1. Zorientowanie na użytkownika 

Wyłoniony w przetargu Wykonawca,  cały projekt począwszy od fazy badania 

i dokumentowania potrzeb biznesowych, poprzez budowę Platformy aż do 

wdrożenia będzie prowadził w oparciu o metody zorientowane na użytkownika;  

także będąca przedmiotem projektu Platforma będzie zorientowana na 

użytkownika. Powyższe wymagania muszą być zrealizowane ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących aspektów: 

a. dostępność i użyteczność funkcjonalności i graficznych interfejsów dla 

wszystkich docelowych grup użytkowników, 

b. możliwość korzystania przez użytkowników z zasobów nauki niezależnie od 

miejsca przebywania i stosowanej technologii. 

c. umożliwienie monitorowania pracy Platformy pod kątem: dostępności 

i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich grup docelowych, 

ciągłości działania, powszechności wykorzystania oraz satysfakcji 

użytkowników. 

Powyższe aspekty zapewnienia zorientowania na użytkownika muszą być 

zrealizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi 

w podrozdziałach 7.1.1 i 7.1.2. 

7.1.1. Dostępność i użyteczność interfejsów użytkowników 

Faza analizy potrzeb Platformy i WLT musi być oparta o metody 

projektowania zorientowanego na użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem 

normy PN-EN ISO 9241-210:2011, oraz zaleceń opisanych w Programie 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Szczególną uwagę należy poświęcić 

użytkownikom, którzy będą korzystać z projektowanych rozwiązań tak, aby 

dobrze zidentyfikować i zrozumieć ich potrzeby w kontekście oferowanej usługi. 

Prowadzone ewaluacje oraz analizy przypadków użycia mają na celu 

zminimalizowanie ryzyka niezaspokojenia potrzeb użytkowników 

w przedmiotowym zakresie oraz poprawę opracowywanych funkcjonalności 

począwszy od fazy projektowej.  

Zapewnienie dostępności i użyteczności Interfejsów Graficznych szerokiej grupie 

użytkowników zewnętrznych, którzy będą korzystać z udostępnionych zasobów 

nauki poprzez sieć Internet, zostanie zrealizowane poprzez wykonanie badania 

pod kątem błędów użyteczności, przeprowadzone w trakcie trwania projektu. 

Zalecenia z wyników tej analizy (czyli korekta błędów) zostaną zrealizowane w 

ramach umowy z Wykonawcą. Audyt użyteczności zostanie przeprowadzony 

w oparciu o następujące metodologie:  
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a. Metoda analizy heurystycznej pod kątem 10 heurystyk wg Jakoba Nielsena 

(weryfikacja m.in. pod kątem struktury nawigacji, architektury informacji, 

zastosowanego nazewnictwa, spójności i zgodności ze standardami 

projektowymi). 

b. Metodologia Cognitive Walkthrough – sprawdzenie Platformy i WLT 

poprzez wykonanie konkretnych scenariuszy użycia (specyficznych dla 

danej witryny), oceniając na każdym kroku, czy użytkownik będzie 

wiedział, jaki jest efekt jego działań, co ma zrobić dalej i jakie będą tego 

konsekwencje. 

c. WCAG 2.0 – sprawdzenie serwisu pod względem WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines), czyli na zgodność z wytycznymi dotyczącymi 

dostępności stron www dla niepełnosprawnych. 

Dla korzystających z zasobów nauki użytkowników zewnętrznych szczególnym 

wymaganiem w zakresie użyteczności jest to, że Platforma nie będzie wymagała 

od użytkowników zakładania konta, ani korzystania z loginu i hasła w przypadku 

korzystania z zasobów dostępnych publicznie (bez ograniczeń). Dopuszcza się 

wprowadzenie ograniczeń dostępu do zasobów, których publiczna dostępność 

będzie ograniczona lub będzie musiała podlegać kontroli. 
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7.1.2. Korzystanie z zasobów nauki niezależnie od 
miejsca i technologii 

W celu zapewnienia wygodnego dostępu do zasobów Platformy i WLT 

niezależnie od używanej technologii Platforma i WLT musi być przystosowany 

do pracy za pomocą popularnych przeglądarek Internetowych. Od dostawcy 

Platformy i WLT wymaga się, aby wszystkie funkcjonalności pracowały 

prawidłowo z użyciem popularnych przeglądarek stron WWW, co obejmuje 

przynajmniej następujące przeglądarki: 

- Firefox,  

- Chrome,  

- Opera,  

- Safari,  

Wymaga się, aby powyższe zalecenie było spełnione dla najnowszych wersji 

stabilnych tych przeglądarek, wspieranych w momencie podpisania Umowy oraz 

przez cały czas trwania Umowy (wraz z okresem gwarancji) przez ich 

producentów.  

Wszystkie ekrany Platformy i WLT, które służą udostępnianiu zasobów 

nauki, muszą być dostosowane do standardu RWD. Zgodnie z zasadami RWD, 

wygląd graficzny tych ekranów powinien zmieniać swój stan po przekroczeniu 

pewnych punktów granicznych (breakpoints) w szerokości obszaru okna 

przeglądarki, w którym wyświetlana jest treść. Proponowane wartości dla 

punktów granicznych wynoszą: 

- Desktop: 1024px (szerokość wyjściowa) 

- Tablet: 768px 

- Mobile: 320px 

Aby możliwe było korzystanie z zasobów nauki udostępnianych przez 

Platformę i WLT niezależnie od miejsca przebywania użytkownika, wymaga się, 

aby dostęp do nich był realizowany przez publiczną sieć Internet. 

7.1.2.1. Monitorowanie zorientowania na użytkownika. 

Platforma i WLT muszą być wyposażone w mechanizmy monitorowania usług, 

obejmujące następujące aspekty udostępniania zasobów nauki: 

a. dostępność i użyteczność graficznych interfejsów dla wszystkich 

interesariuszy, 

b. ciągłość działania, tj. monitorowanie rzeczywistego poziomu dostępności 

usług dla wszystkich kanałów dostępu włączając dostępność interfejsu API  

c. powszechność wykorzystania,  

d. satysfakcji użytkowników z modelu cyfrowego udostępniania zasobów 

(możliwość zgłaszania przez użytkowników uwag nt. m.in. interfejsów, 

modelu i zakresu udostępnianych zasobów). 
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7.1.2.2. Monitorowanie dostępności i użyteczności. 

Platforma i WLT muszą być wyposażone w funkcjonalności, za pomocą których 

będą monitorowane i zapisywane informacje o sposobie korzystania z nich przez 

użytkowników. 

7.1.2.3. Monitorowanie poziomu dostępności usług. 

Platforma i WLT muszą być wyposażone w komponenty służące do 

monitorowania i zapisywania stanu systemu: stanu usług systemowych, bazy 

danych, widoczności w sieci publicznej, wykorzystania dostępnych zasobów 

i wszystkich innych parametrów technicznych Systemu, przekroczenie których 

mogłoby powodować spadek dostępności usług Systemu.  

7.1.2.4. Monitorowanie powszechności wykorzystania. 

Platforma musi umożliwiać monitorowanie liczby pobrań dokumentów. Przez 

dokument rozumie się jakąkolwiek treść (lub część tej treści), niezależnie od 

formy jej zapisu, np. w formie tekstu lub w formie dźwiękowej, wizualnej albo 

audiowizualnej. Podczas sporządzania metryk do prowadzenia pomiarów należy 

stosować definicję dokumentu zamieszczoną w poprawionej dyrektywie 

2003/98/WE zgodnie ze specyfiką danego zasobu. 

7.1.2.5. Monitorowanie satysfakcji użytkowników. 

Opis mechanizmu monitorowania powinien obejmować zakres i opis czynności, 

polegających na ciągłej analizie wskazanych aspektów i podejmowaniu 

określonych działań, realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne 

odpowiedzialne za utrzymanie efektów projektu. 

7.1.3. Publikacja wyników monitorowania poziomu 

dostępności i jakości usług. 

Platforma i WLT muszą być wyposażone w funkcjonalności, umożliwiające 

publikację ogólnych i szczegółowych raportów z monitorowania usług, które będą 

prowadzone w systemie. W szczególności wymaganymi informacjami, które będą 

przeznaczone i udostępniane dla wszystkich grup użytkowników są: 

a. liczniki odwiedzin na stronach publicznych Platformy i WLT, 

b. liczniki pobrań dokumentów różnych typów, 

c. zbiorcze raporty z udzielonych odpowiedzi dotyczących poziomu 

satysfakcji, 

d. raporty okresowe z automatycznych pomiarów dostępności usług, 

e. raporty z liczby dokonanych zgłoszeń i pytań zadanych przez 

użytkowników, wraz ze statystyką czasów odpowiedzi i rozwiązań 

problemów. 
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7.1.4. Realizacja założeń monitorowania użyteczności 

Monitorowanie rzeczywistego poziomu dostępności usług musi zostać 

przeprowadzane z użyciem oprogramowania typu APM (Application Performance 

Monitoring). Oprogramowanie musi pozwalać na monitorowanie wszystkich 

kluczowych usług, w tym hosty obsługujące logikę biznesową i Graficzne 

Interfejsy Użytkownika, relacyjne bazy danych, obsługę kolejek komunikatów 

między usługami i innymi komponentami Platformy.    

Jakość usług Platformy musi być mierzona metryką Apdex (Application 

Performance Index, http://en.wikipedia.org/wiki/Apdex). O ewentualnym spadku 

poziomu usługi poniżej ustalonego progu, operatorzy e-usługi muszą być 

automatycznie powiadamiani dzięki systemowi alertów wbudowanych 

w oprogramowanie APM (wiele kanałów powiadomień – email, sms). Dodatkowo 

oprogramowanie APM musi zapewniać dzienne i tygodniowe raporty 

podsumowujące poziom wskaźników wydajności oraz ewentualne napotkane 

błędy, pozwalając operatorom e-usługi na podjęcie działań prewencyjnych 

i naprawczych przed zgłoszeniem problemów przez użytkowników końcowych.  

Dane z tych raportów muszą być publikowane na publicznie dostępnych stronach 

internetowych Platformy i WLT. 
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7.2. Audyt zewnętrzny 

 

Firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie odrębnego przetargu, wykona: 

a. testy penetracyjne Platformy i WLT. Analiza aplikacji, konfiguracji 

dostępnych usług oraz dokumentacji systemu pod kątem 

potencjalnych zagrożeń wraz z przygotowaniem na jej podstawie 

planowanych rodzajów testów, narzędzi oraz harmonogramu. Testy 

penetracyjne minimalnie na poziomie 1 standardu OWASP ASVS 3.0.1 

b. przegląd konfiguracji środowiska aplikacji Platformy i WLT 

z uwzględnieniem infrastruktury wymiany informacji; konfiguracja 

zostanie przebadana pod kątem zgodności z aktualnym stanem wiedzy 

w zakresie bezpieczeństwa IT 

c. przegląd infrastruktury IT. Wykonane zostaną testy penetracyjne 

portów sieciowych. Analiza odporności na ataki typu „denial of 

service”. Narzędzia eksploatujące wykryte luki bezpieczeństwa. 

Przeprowadzona zostanie analiza środowiska sieciowego (skanowanie, 

dekodowanie, analiza protokołów i pakietów w sieci, przegląd topologii 

oraz systemów operacyjnych. Przeprowadzona zostanie analiza 

aktualności ‘firmware”. Wykonany zostanie audyt polegający na 

wykryciu Spyware. 

d. testy regresyjne w przypadku wykrycia istotnych błędów pod 

względem istotności i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

W przypadku przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji wdrożenia 

zmian w środowisku produkcyjnym, Wykonawca, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, dokona niezbędnych modyfikacji w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia do Wykonawcy wykrytych błędów. 
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8. Dokumentacja techniczna i użytkowa 

 

Wykonawca w ramach realizacji Projektu dostarczy następująca dokumentację 

powykonawczą: 

a. opis architektury Platformy i WLT,  

b. dokumentację baz danych,  

c. dokumentację interfejsów (API),  

d. podręcznik użytkownika oprogramowania w formie instrukcji 

stanowiskowej,  

e. podręcznik administratora oprogramowania (opis funkcji administratora, 

procesu instalacji, konfiguracji parametrów oprogramowania itp.)  

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji wyłącznie w formie 

elektronicznej na nośniku danych typu pendrive, płyta CD/DVD. Dostarczona 

dokumentacja powinna zawierać: 

- oznaczenia wersji, 

- autora, 

- datę zatwierdzenia i ostatniej zmiany 

Dokumenty powinny być dostarczone w formacie edytowalnym, umożliwiającym 

nanoszenie poprawek i zmian w miarę pojawiania się potrzeb. 
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9. Harmonogram prac 

 

Podpisanie umowy na realizację zadania:    do 15.02.2019 

Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac : do 30.04.2019 

Wdrożenie ICA AtoM w Archiwum UWr:   do 01.08.2019 

Rozszerzenie funkcjonalności Midas Browser;  do 30.09.2019 

Dostawa, uruchomienie i testowanie Portalu;  do 01.02.2020 

Modyfikacja oprogramowania dLibra:    do 30.04.2020 

Wdrożenie oprogramowania WLT:    do 30.04.2020 

Dostarczenie dokumentacji, szklenia użytkowników do 31.05.2020 

Odbiór końcowy po audycie bezpieczeństwa   do 30.06.2020 

 

 

 


